اإلفتتاحية
دكاش اليسوعي ،رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت ،في الجلسة
كلمة البروفسور سليم ّ
ّ
ّ
تكريما للبروفسور منير
اإلنسانية،
كلية اآلداب والعلوم
ّ
للمؤتمر الذي قام بتنظيمه قسم علم النفس في ّ
ً

بالهويات" ،في ّ 19أيار (مايو)  ،2017في الساعة الرابعة من بعد
شمعون وهو بعنوان "المعاناة المتعّلقة
ّ
اإلنسانية.
مدرج أبو خاطر ،حرم العلوم
ّ
الظهر ،في ّ

جميعا في هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "منير شمعون والمعاناة المتعّلقة
ولكن
الحار لكم
مع ترحيبي
ّ
ّ
ً
القديس يوسف وبالنسبة إلى قسم
أود أن أقول في الوقت نفسه إّنه لمن الواجب بالنسبة إلى جامعة ّ
بالهوياتّ "،
ّ
لمدة يومينّ .إنه لواجب فكر ّي واجتماعي
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية أن ُيعقد هذا الحدث ّ
ّ
علم النفس في ّ
ّ
ووطني ،كما ّأنه واجب أُسبغ عليه صفة النفسي.
ّ
ّ
الغنية التي
ألنه كان ال ّبد لنا من اال ّ
جب فكر ّي تجاه منير شمعون ّ
طالع من جديد على قائمة مؤّلفاته ّ
ّإنه لوا ٌ
الملحة لدى عالم النفس في
توحدها تلك الحاجة
ّ
تحتوي الكتب والمقاالت والمحاض ارت حول مواضيع مختلفة ّ
وتوجهاتها والعمل على
وتصرفاتها
تحركاتها
ّ
ّ
ّ
كل حاالتها ،وتفسير ّ
التوغل في أعماق النفس البشرّية ،في ّ
مصالحتها وتوحيدها .كان منير شمعون خير شاهد على ذكائه ونباهته ،هو الذي كان يعرف كيف يفهم
خاص ًة بطريقة تربوّية .إذا كان
تلمس ما هو
خفي و ّ
يبينه للمستمع أو المحاور بطريقة منطقّية و ّ
الحقائق ،وي ّ
ّ
ضا يتسّلح بهذا الذكاء وسيلة لينجز عمله ،ومصطلح النباهة هذا
منير شمعون يتمتّع بالذكاء والنباهة ،كان أي ً

سر العمل النفسي "على يده " كما نقول
هام لنقل المعرفة إلى عدد كبير من التالميذ والطالب الذين تعّلموا ّ
ّ
ّ
دائما إلى يد معطاء تنقلها إلى المريض
بالّلغة العر ّبية ،وهذا يعني ّ
أن المعرفة ،بالنسبة إليه ،كانت بحاجة ً

النفسية في الشرق األدنى واألوسط على
تمكنت الدراسات
الذي يصغي إليه ،سواء كان حقيقيًّا أو محتمالً .إذا ّ
ّ
مهم ًّ
أن عين منير شمعون المدركة كانت هنا
جدا خالل السنوات الستّين الماضية ،فمن
ّ
تحقيق ّ
المؤكد ّ
تقدم ّ

لتتابع نفس قايين وطرد رغباتها الجامحة وغيرتها القاتلة التي تؤدي إلى الكثير من المعاناة واأللم والقلق ،ومن
كل هذه المشاعر وتدوينها.
ثم التعبير عن ّ
ّ

اجب إجتماعي ُيترجم بكلمة تتالئم ًّ
جدا مع منير شمعون وهي كلمة الضيافة" ،بمعنى الجهوزّية
ّإنه لو ٌ
ّ
ومسؤولية ضمن اللقاء مع اآلخر" .هذه الجهوزّية نحو
اما
ّ
واالستقبال واإلصغاء إلى اآلخر ،مترجم ًة إلتز ً
شخصية لطالما
الطالب والزمالء اآلخرين ونحو أولئك واللواتي كانوا يلتمسون النصح هي ثابتة من ثوابت
ّ
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أي
كانت دمثة ومرفقة ببسمة هي بمثابة جواب على طلب وعبور نحو الخالص .لم يخذل منير شمعون ّ
مقاال أو حديثًا .السنوات الخمسة عشر أو العشرين األخيرة اتّسمت
شخص طلب منه محاضرة أو مداخلة أو ً

الموجهة إلى منير شمعون للمشاركة في توعية أهل التالمذة أو التالمذة أنفسهم حول
بسلسلة من اإللتماسات
ّ
الجيدة التي يتو ّجب
تنو ًعا ،من حاالت اإلدمان المختلفة إلى موضوع حرّية الشباب والمواقف ّ
المواضيع األكثر ّ
موقفا
كل شيء يبدو متفّلتًا من السلطة .هذه الضيافة كانت ً
على األهل اتّخاذها في ظروف جديدة حيث ّ
كرد على المشاكل
أخوية
ايجابيًّا وتر ًّ
وتعليمية كان يعكسها ّ
ّ
أبوية و ّ
بويا لما تمتّع به منير شمعون من سلطة ّ

المتأتية من سوء الفهم القائم بين األجيال.

أيضا لبنان الجغرافي ؛ هذا الواجب المتمثّل في تكريم ذكرى منير
الواجب الوط
ني يرتبط أكثر بلبنان ويتجاوز ً
ّ
ّ
حتمية .ألم
شمعون قائم على إرادته أال يستسلم في ما يتعّلق بالحرّية والثقافة اللتين كانتا بالنسبة إليه ضرورة
ّ
متضامنا معهما ؟ فقد كتب قائالً " :ال وجود لعلم نفس تحليلي إال في مناخ من
يعتبر علم النفس التحليلي
ً
ّ
ّ
جدلية
تفاعلية للفرد مع نفسه ومع اآلخرين والقضايا
الحرّية وفي عالقة
المثالية الكامنة في األنا العليا في ّ
ّ
ّ
قائمة بين التبادل والوساطة".

دوما في بلورة
أستعيد بالتالي ما كان يقوله أحد تالمذته  " :بالنسبة إلى شمعون ،يشارك علم النفس التح
ليلي ً
ّ
ذاتية
مشروع
اطية الضامنة الوحيدة ّ
لتعدد الطرق التي تتّخذها ّ
سياسي وال يمكنه أن ينفصل عن الثقافة الديمقر ّ
ّ
اإلنسان وكذلك المفاهيم التي تتيح المجال للتفكير في هذه الطرق .لهذا السبب كان التزامه في شؤون المدينة
متالزما مع النشاطات التي كان يقوم بها في علم النفس التحليلي والتربية".
ً
ّ
نفسية
أُنهي كلمتي بإبراز واجب
نفسي محتّم علينا ّ
ألن منير شمعون قام بدور شجاع أال وهو العمل على ّ
ّ
ركز
كتابا كامال وفيه ّ
اللبنانيين والشر ّ
كرس له ً
قيين من أجل تحريرها من العديد من الخرافات ،وهو موضوع ّ
وجهها .وأمام
على دور الوعي
المدمر في موقف اإلنسان هذا الذي يجعل القوى الغريبة تثقل حياة البشر وت ّ
ّ
وهويتها ،يدعو شمعون الكتساب المعرفة و"المهارة وطريقة
تهدد وحدة الحياة
هذه الشرور وغيرها التي ّ
النفسية ّ
ّ
الشخصية " .مع العديد من زمالئه وتالميذه ،يمكنني أن أشهد
الهوية
حد كبير في تطوير
وجود ساهمت إلى ّ
ّ
ّ

هويات،
يصا على ترسيخ هذه
الهوية وتهدئة القلق والمعاناة المتعّلقة بال ّ
ّ
وأقول "كم كان منير شمعون حر ً
خصوصا في أوقات الحرب أو الهجرة".
ً
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إذا كان هذا المؤتمر ُيعقد اليوم النور ويستقبل فكر األستاذ شمعون
وشخصيته ،فهذا يرجع إلى عمل أشخاص
ّ
مميزين كأولئك الذين كانوا مقتنعين وال يزالون بوجود واجب نابع من القلب والعقل للحديث عن منير شمعون
ّ
نكوفونية .ال يسعني إال أن
الجامعية للفر
أيضا إلى شريكتنا الدائمة أال وهي الوكالة
أوجه شكري ً
ّ
ّ
وارثهّ .
المميز من العودة إليه بعد إحدى
ألنكم جئتم كتالميذ أصدقاء تجتمعون حول منير لتعيشوا هذا الوقت
أشكركم ّ
ّ
شهر من وفاتهّ .إنها عالمة وفاء ووالء وعربون صداقة وواجب الذاكرة.
عشر ًا
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